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Digitalizace kina Vesmír Svitavy 

 
   Co je vlastně digitalizace kina? 
   Digitalizace kin znamená nahrazení 35mm filmových projektorů digitální technologií a zároveň 
změnu zavedených způsobů distribuce. Kvalita digitálního promítání je srovnatelná s promítáním z 
35mm, digitální kopie navíc nepodléhá mechanickému opotřebení a její kvalita tedy zůstává 
konstantní. Digitální projekce přinesou v budoucnu úspory zejména při výrobě kopií a jejich 
distribuci. Na přechodné období, kdy bude ještě souběh klasických 35 mm kopií a již nových 
digitálních nosičů, je však třeba počítat s  vyššími náklady v oblasti distribuce. Úspora se projeví až 
v okamžiku, kdy bude distribuce probíhat z větší části na digitálních nosičích.  
 
   Pokud nedojde k digitalizaci kin, může být v blízké budoucnosti znemožněn přístup diváků k 
novým filmům, které budou distribuovány pouze na digitálním nosiči.  
 
   Především z tohoto důvodu jsme se rozhodli digitalizovat kino Vesmír Svitavy. Neboť budoucnost 
klasických filmových kopií je velmi nejistá. Největší filmoví distributoři – Bontonfilm a Falcon 
oznámili, že s 35 mm kopiemi budou končit na konci roku 2012. 
   Ministerstvo kultury vypsalo dotační titul na podporu digitalizace kin. Přihlásili jsme se do 
poslední vlny a se svou žádostí uspěli. Termín podání žádosti byl do 15. dubna 2011. Rozhodnutí o 
přidělení dotace jsme obdrželi na konci května. V této chvíli vypisujeme výběrové řízení na 
dodavatele technologie. Pokud vše půjde podle našich představ, budeme jméno firmy, která zhotoví 
digitalizaci v kině Vesmír Svitavy, znát v polovině srpna 2011. Vlastní realizace a zkoušky nové 
technologie budou ukončeny nejpozději 30. září 2011. 
   V mezidobí budeme realizovat výměnu podlahové krytiny v sále a instalaci nových sedaček. 
Zároveň připravíme zázemí pro bar v přísálí kina (vedle šatny). Bar bude nabízet základní nabídku 
pro návštěvníky filmových představení. Tyto úpravy a změny proběhnou během letních měsíců, kdy 
budeme promítat v letním kině na zahradě muzea. Provoz nového digitálního kina Vesmír bychom 
rádi zahájili nejpozději 1. října 2011. 
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